
  العمل الصاحل يشرتط فيه أمران اثنان : ... الشيخ :
األمراألول : أن يكون على سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد ذكرنا أنفا ما يكفى حوهلا ، والشرط األخر : 

جل إىل هذا الشرط والشرط األخر وهو أن يكون العمل الصاحل خالصا لوجه اهللا ىف قوله وقد أشار ربنا َعز و 
،  قال املفسرون (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة بربه أحدا ))تبارك وتعاىل 

(( وال ا وافق السنة ، العمل الصاحل م (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ))ىف قوله  َعز وجل 

أى وليخلص هللا َعز وجل وحده ىف هذه العبادة الىت وافق فيها السنة . فإذا اختل  يشرك بعبادة بربه أحدا ))
أحد هذين الشرطني ال يكون العمل صاحلا  ، الشرط األول : أن يكون العمل موافقا للسنة ، فإذا مل يكن  

( من أحدث فيه لربه  ، كما قال الرسول عليه الصالة والسالم  كذلك كان مردودا على صاحبه ولو كان خملصا

واألحاديث الدالة ىف رد كل العبادات الىت حدثت من بعده مما له صلة  في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
و بالتدين وبالتقرب إىل اهللا َعّز وجل األحاديث الدالة على ذلك كثرية وكثرية جدا فحسبنا اآلن هذا احلديث وه

مما اتفق على إخراجه الشيخان ىف صحيحيهما ، ومها من أصح الكتب الىت تم برواية احلديث عن الرسول ، 
فهما حبق أصح الكتب بعد كتاب اهللا تبارك وتعاىل وال صحيح من بعدمها ىف مرتبتهما مهما جادل اادلون ىف 

 أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )( من ذلك ، هذان الصحيحان قد رويا قوله عليه الصالة والسالم 
أى مردود على صاحبه مضروب به وجهه ال يرفع إىل اهللا تبارك وتعاىل ألنه ليس على السنة ، وبالتاىل ليس عمال 

  صاحلا ، هذا هو الشرط االول ىف أن يكون العمل صاحلا مقبوال عند اهللا َعز وجل .
(( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا بارك وتعاىل كما قال َعّز وجل   والشرط اآلخر : أن يكون خالصا لوجه اهللا ت

قد جاءت أحاديث كثرية وصحيحة تؤكد وجوب اإلخالص ىف العبادة هللا ، وإال كان   مخلصين له الدين ))
  العمل باطال مردودا على صاحبه  وال أهم أريد أن أطيل

هريرة الذي أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عنه وال أهم من بني تلك األحاديث من حديث أيب  ... الشيخ :
( أول خلق اهللا تسعر بهم النار يوم القيامة رضي اهللا تعاىل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: 

ثالثة :عالم ومجاهد وغنى ، قال عليه السالم : يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له ماذا عملت فيما علمت 

ربى نشرته فى سبيلك ، فيقال له : كذبت إنما علمت ليقول الناس فالن عالم وقد قيل خذوا  ؟ فيقول : يا

به الى النار " والعياذ باهللا " ، يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أنعم اهللا من قوة ؟ فيقول : يا ربى 

خذوا به إلى النار ،  ... قاتلت في سبيلك ، فيقال له : كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فالن مجاهد ،

يؤتى بالغنى فيقال له ماذا فعلت فيما أنعم اهللا عليك من مال ؟ فيقول : يا ربى أنفقته فى سبيلك ، فيقال 



( وقد وىف كٍل من هؤالء الثالثة يقال لكل واحد منهم  ) ...له : كذبت إنما فعلت ليقول الناس فالن كريم  

م ليقول الناس فالن عامل وقد حصلت على أجرك ، فصار الناس يقولون ، يقال للعامل أنت نشرت العل قيل )
أي حصلت أجرك عاجال فخذ أجرك أجال أال وهو النار ، ليته جنا  ( قد قيل )فالن عامل ما مثله ىف العلماء ، 

اهللا فيه وال  برأس ماله ال له وال عليه ، لكن كان عاقبة أمره النار ، ذلك ألنه اختذ العلم وسيلة للدنيا فلم يتق
قصد به وجه اهللا ، فألقى به ىف النار كذلك يقال للغىن وللمجاهد ، قد قيل للمجاهد إنك قصدت أن يقال 

فيؤخذ م إىل النار مجيعا ،  ( وقد قيل )، كذلك الغىن قصدت أن يقال فالن كرمي  ( وقد قيل )فالن بطل 
، مع أن املفروض أن  تسعر بهم النار يوم القيامة ) ( هم أول منفهؤالء الثالثة يقول الرسول عليه السالم 

(( يرفع اهللا يكون هؤالء من السابقني األولني دخوال اجلنة ، وخباصة أهل العلم الذين قال اهللا َعّز وجل فيهم 

 فحينما أخلوا ذا الشرط الثاىن وهو اإلخالص ىف العبادة هللا  الذين آمنوا منكم والذين آتوتوا العلم درجات ))
ىف اجلهاد ىف العلم ىف الزكاة  انقلبت عبادم عليهم وزرا وعذابا ، لذلك فمن شرط العمل الصاحل أن يكون أوال: 
مطابقا للسنة ، وثانيا : خالصا لوجه اهللا تبارك وتعاىل، حينما تعود األمة اإلسالمية هكذا ىف علمها وىف عملها 

ق ، وىف عملها حسب التفصيل السابق ،اقتداء بسنته ىف علمها على الكتاب والسنة حسب التفصيل الساب
وإخالصا لرب األنام يومئذ تستأنف احلياة اإلسالمية مسريا ، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا كما قال عليه 

( بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة أو الرفعة بالتمكين في الصالة والسالم وبه أختم هذه الكلمة 

  واحلمد هللا رب العاملني . ن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في اآلخرة من نصيب )األرض ، وم
جزى اهللا الشيخ خري اجلزاء على ما ذكره ىف هذه املوعظة النافعة ، واليت بني فيها األصل العظيم الذى  السائل :

ف ، ويف اآلخرة من عذاب اهللا ويفوزوا ينبغى أن يتبعه املسلمون مجيعا إذا أرادوا النجاة ىف الدنيا من االختال
باجلنة ، وال شك أن ما ذكره الشيخ أهم بكثري من كثري من األسئلة الىت يرتقبها كثري من الذين كتبوها ، فإن 
معرفة األصول أهم بكثري من معرفة الفروع ، ومع ذلك فالبد من ذكر هذه األسئلة للشيخ وطرحها عليه ، إال 

لى أن األسئلة كثرية جدا ، ومنها ما هو متعلق بنفس املوضوع الذى ذكره الشيخ ، ومنها أننا نعتذر لإلخوة ع
ماهو متعلق باملناسك ، وهذان النوعان من األسئلة سوف يقدمان على غريمها لضرورة احلال ، أما بقية األسئلة 

  فإذا وجد هلذا وقت فال بأس والذي سيحدد ذلك هو الشيخ نفسه .
ؤال األول الذى سوف نفتتح به هذه األسئلة فهو السؤال األول الذى سؤله للشيخ ، والشيخ أما الس السائل :

  سيجيب إن شاء اهللا ؟ 
جيب على طالب العلم مجيعا إذا أرادوا التفقة فعال يف كتاب اهللا ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  الشيخ :



وا ىف معرفة أصلني اثنني من أصول علوم الشريعة ، أما وسلم على املنهج الذى سبق منا بيانه جيب أن يتوسع
األصل األول فهو املعروف عند الفقهاء بأصول الفقه ، أما األصل اآلخر فهو املعروف بأصول علم احلديث ، وال 
يتمكن طالب العلم من أن يكون فعال طالب علم ، أو أن يصري ويرتقي ىف درجات هذا العلم حىت يصبح عاملا 

اس إليه حلل مشاكلهم إال إذا اعتمد على هذين األصلني :أصول علم الفقة وأصول علم احلديث ألنه يلجأ الن
" ما يتمكن من معرفة احلق من اخلطأ ، واهلدى من الضالل ، من هذه القواعد الفقهية األصولية قول العلماء : 

ني هو ال شك هو القرآن والسنة وال واملقصود بالنص إذا تعارض نصان أحدمها يبيح شيئا واآلخر ينهى عنه "
ثالث هلما إال كما ذكرنا استعانة على فهمهما ، فإذا جاء نصان حديثان خمتلفان فكيف التوفيق بينهما ؟ وجوه 
التوفيق كثري وكثرية جدا ، جمملة ىف بعض كتب احلديث ، وقد أشار إليها احلافظ العراقى ىف شرحه ملقدمة علوم 

ىل أكثر من مائة وجه ، مائة وجه بوجه من هذه الوجوه أو بأكثر ميكن التوفيق بني احلديث البن الصالح إ
حديثني خمتلفني ، أو بني آية وحديث ، من هذه الوجوه الىت تتعلق باجلواب عن السؤال األول الذى كان أن 

عليه وسلم ثبت  هناك حديثا ىف صحيح ابن ماجه أن النىب ى عن وضع خامت ىف اخلنصر ، وأن النىب صلى اهللا
"إذا تعارض عنه أنه وضع ذلك ، لإلجابة عن هذا اإلشكال كيف ينهى وكيف يفعل ؟ تأتى هذه القاعدة اهلامة 

، وذه القاعدة تزول إشكاالت وكثرية جدا ، بعض  حاظر من احلظر أي مانع ومبيح قدم احلاضر على املبيح "
آلخر ال يتنبه فيقع ىف اخلطأ أو يف التأويل الذى يلزم منه كثري أو الناس يتنبه هلا فيكون الصواب جبانبه ، والبعض ا

( الفخذ قليل من التعطيل ، مثال ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما ، قال 

عليه  وحصر عن فخذه ، ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يتزوج بأكثر من أربع وتزوج هو عورة )
  " إذا تعارض احلاظر واملبيح قدم احلاظر على املبيح "الصالة والسالم بأكثر من أربع . كيف التوفيق ؟ القاعدة : 

واآلن ى أن يتختم يف اخلنصر ، النهى هو املقدم ، أما هو ختتم  وأنا أذكر هذا وأقول حتفظا حسب ما جاء ىف 
هكذا أن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم ختتم بالصورة الىت ى  السؤال ألين ال أستحضره لكن اذا وجد احلديث

فحينئذ ال إشكال ، ألن النهي مقدم على الفعل ، ملاذا يقدم النهي على الفعل ؟ بل هناك قاعدة ثانية هي أوسع 
لقاعدة الثانية ، ا " إذا تعارض حاظر واملبيح ُقدم احلاظر على املبيح"من القاعدة األوىل ، القاعدة األوىل تقول: 

، سواء كان حاظرا أو أمرا أو غري ذلك . فحينئذ " إذا تعارض القول والفعل ُقدم القول على الفعل "تقول : 
اجلمع بني احلديثني املختلفني املتعلقني بالتختم وهو أن نقدم يه عليه السالم ألنه أوال حاظر وثانيا ألنه قول 

لعلماء إىل تقدمي القول على الفعل بعامة ؟ وتقدمي احلاظر على املبيح والقول مقدم على الفعل ، ملاذا ذهب ا
خباصة ؟  أما فيما يتعلق بتقدمي القول على الفعل ألن القول تشريع عام جلميع املسلمني ، أما فعله عليه الصالة 



باحة األصل هو والسالم فألنه حيتمل أمرا من ثالث أمور ، األمر األول أن يكون على األصل ، واألصل هو اإل
براءة الذمة ، بينما تأتى بعد ذلك أحكام جديدة، وميكن أن يكون فعله صلى اهللا عليه وآله وسلم حلاجة أو 
ضرورة ، فمن أجل ذلك ال يرتك قوله عليه السالم، وميكن أخريًا أن يكون من األمور اخلاصة به صلى اهللا عليه 

ني . أما تقدمي احلاضر على املبيح فذلك أوىل ألنه أوال قول ، وآله وسلم الىت ال يشاركه فيها أحد من املسلم
وثانيا أنه حاضر واألصل ىف األشياء اإلباحة ، فإذا فعل النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم  فعال ومل يكن من 
 خصوصياته ، ومل يكن هناك ضرورة أو حاجة أحلت عليه به ، حينئذ يقال كان هذا يف األمر األول قبل أن يأيت

ال   " القول مُقدم على الفعل"و   " احلاظر مُقدم على املبيح"التشريع اجلديد ، فمن أجل هاتني القاعدتني 
  تتعارض األدلة عند طالب العلم ىف مثل األمثلة الىت ذكرناها آنفا ، وهي كثرية وكثرية جدا .

  نعم ، ارفع صوتك . الشيخ :
حديث الشرب قائما وفعله  صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول  أنه مثال فيما ذكرت من التعارض يف السائل :

النووي نذكر الصواب ىف املسألة وهو أن يه صلى اهللا عليه وسلم يدل على كراهة التنزية، وأن فعله عليه الصالة 
  والسالم واألمر باالستقاء كما هو لالستحباب فال إشكال وال تعارض فال إشكال وال تعارض ؟

  عت كالمك األخري أما األول مفهوم كله ؟ما مس الشيخ :
إذا جاء نص حاظر مانع وجاء نص مبيح عن النىب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فإن النص املبيح وأن فعله  السائل :

عليه الصالة والسالم خيفف من حرمة هذا الشيء فينتقل مثال من التحرمي إىل الكراهة التنزيهية  ، أو ينتقل من 
  باب إذا كان النىب عليه الصالة والسالم ترك هذا الشيء الذى أمر به ؟ الوجوب اىل االستح

فهمت عليك واجلواب سبق ضمنا فيما قلت آنفا ، وهو أن بعض العلماء يتأولون بعض النصوص  الشيخ :
ذا للتوفيق بني احلاظر واملبيح ، فيقعون ىف شيء من التأويل الذي ال جيوز ، واآلن البد من تفصيل القول على ه

اإلجياز بعد أن جاء هذا السؤال .أوال : ميكن أن ُيسار إىل مثل هذا التأويل فيما إن ثبت لدينا أن شربه صلى اهللا 
عليه وآله وسلمَ  كان بعد النهى ، وأظن أن ال أحد يستطيع أن يثبت لنا أن فعله وشربه قائما  كان بعد يه 

أن ذلك مل يكن حلاجة أو ضرورة ، وال أقول و ثالثا : أن ذلك صلى اهللا عليه وآله وسلم هذا أوال ، وثانيا : و 
ليس خصوصية له ، لكن أقول : ال ميكن إثبات أن شربه قائما كان بعد النهى ولغري حاجة منه ، هذا الميكن 

ان إثباته ، يعىن شيئني هنا التأخر أي تأخر الفعل عن النهى ، ومع التأخر َفعله لغري حاجة ، لو توفر هذا الشرط
: تأخر الفعل املخالف للنهي، ومع التأخر كان ال لعذر حينئذاك يصح هذا التأويل ، أما ومن كان عنده علم 
فليتفضل به ال سبيل ىف اعتقادى إىل إثبات هذين األمرين وأرجو االنتباه ملا أقول حىت ال يفاجئين أحد فيقول 



و قائم ، وهذا املفروض يف آخر حياته ، فأنا أقول مثال شرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من زمزم وه
شرطان اثنان أن يتأخر الفعل وأن يثبت أن هذا الفعل كان ال حلاجة فضال على أنه كان لغري ضرورة ، شيء ثاين 
وهو مهم جدا : هذا التأويل يستساغ فيما لو كان هناك فقط ي ، أما وهناك أشياء أخرى حتول بيننا وبني 

مثل هذا التأويل بالرغم أن بيننا وبينه ما ذكرت آنفا من اجلهل بتأخر الفعل ، وأنه فعل لغري حاجة ، املصري إىل 
واضح إىل هنا ؟ طيب ، أما هذا الشىء  ميكن لكل فقية أن يتأول ي الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عن 

ف أمامه نص حيول بينه وبني التأويل شىء ما بأنه للتنزيه وليس للتحرمي بشبهة من تلك الشبة ، لكن إذا وق
املذكور فحينئذ سيضطر أن يقف معنا فيما ذكرنا من الوقوف مع احلاظر وترك النص املبيح لسبب من األسباب 
الثالثة ، مثال عندنا حديث مسلم ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ممكن تأويله أن 

( زجر رسول اهللا صلى اهللا عليه نقول ىف رواية األخرى وهي يف صحيح مسلم وهيالنهى للتنزيه،  ولكن ماذا 

، وأنا أدري وأعلم أن العلماء يتأولون النهي تارة للتحرمي وتارة للتنزيه ، ولكين ال  وآله وسلم عن الشرب قائما)
النهي ، ألن فيما أفهم أن الزجر  أعلم أم يستطيعون فضال عن أين ال أعلم أم فعلوا فتأولوا الزجر مبثل ما تأولوا

أبلغ من النهي ، فالزجر عن الشيء هو مبالغة ىف النهي ، فإذا كان الزجر قد جاء يف الرواية الصحيحة عن 
الشرب قائما حال هذا اللفظ بينهم وبني تأويل النص إنه للكراهة التنزيهية ، ألن الكراهة التنزيهية قد ينهى عنها 

شيء ثان وأخري لقد جاء ىف مسند اإلمام أمحد وغريه أن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ولكن ال يزجر عنها ، 
قال : ال يا رسول اهللا ، قال :  ( أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ )رأى رجال يشرب قائما فقال له : يا فالن ، 

تبادر من مثل هذا هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان ، وامل ( فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان )
النص واحلالة هذه أنه ال ميكن تفسري هذا التعبري ألنه للكراهة التنزيهية ، مث يأتى أخريا متام احلديث فيقول الرسول 

أي افرغ أخرج هذا املاء الذى شربته قائما ، ألن  ( قـه،  قـه )عليه السالم كما قال أيب هريرة هلذا أو لغريه 
يضا يقال هلذا األمر الثقيل على الطباع إنه أيضا للكراهة التنزيهية ؟ هذا ما أستبعده الشيطان شاركك فيه، فهل أ

جدا ، ولذلك ذهب إىل التصريح بأن هذا النهي الوارد ىف األحاديث الكثرية عن الشرب قائما بعض علماء 
على حترمي الشرب قائما  احلنفية الذين هم من أوسع الناس ىف تأويل النهي إىل الكراهة فقال أن هذا احلديث يدل

، هذا لغري املعذور ، وعلى ذلك حيمل ما جاء يف بعض األحاديث أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه 
شرب قائما أنه كان معذورا ، أو أنه كان قبل النهى ألن األصل هو براءة الذمة كما قلنا ، واألصل ىف األشياء 

ة ، بل اخلمرة احملرمة بإمجاع األمة تعلمون مجيعا األدوار اليت دارت ىف اإلباحة ، والشريعة مل تأت طفرة واحد
حترميها ، فما بالكم ىف الشرب قائما ، ! هل كان من أول الواجبات على النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن 



 العهد املدىن ، ينهى الناس عن الشرب قائما ؟؟ ال ، أنا اعتقد أن هذا ما جاء غري ىف اآلزمنة املتأخرة ، أي ىف
ألا ليست من األمور املتعلقة بالعقيدة والتوحيد . هذا جواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء إىل تأويل 

  النهي للكراهة ، فيحول بينهم وبني هذا التأويل أمران اثنان باختصار :
  .   ( قه )لسالم ملن شرب قائما األمر األول : أننا ال نعلم أن الفعل كان بعد النهى والزجر ، وبعد قوله عليه ا
  وثانيا : أن بعض ألفاظ احلديث حتول بينهم وبني تأويل النهي للتنزيه .غريه .

السؤال الثاين يقول السائل هل هذه األفعال من النسك أوال : النزول يف منرة مث عرنة ؟ وما حكم دخول  السائل :
  عرفة قبل الزوال ؟ هذه الفقرة األوىل .

م نقف عند هذه الفقرة ، الذي نراه أن النزول يف منرة مث يف عرنة أمنا كان يئا للوقوف يف عرفة نع الشيخ :
.والوقوف ىف عرفة  ىف اعتقادى فيه حكمان الوجوب والركنية ، أما الوجوب: فهو من بعد صالة الظهر غلى 

يح ملا جاءه رجل عليه الصالة غروب الشمس ، أما الركنية: فساعة من ليل أو ار كما جاء ىف احلديث الصح
والسالم وهو يف املزدلفة ،فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة ، وأنه أدرك النىب صلى اهللا عليه وآله 

( من صلى صالتنا هذه في جمع ، ثم كان قد وسلم ىف مجع يف املزدلفة  قال له صلى اهللا عليه وآله وسلم  

،  فالوقوف ىف عرفة ساعة من ليل أو  أو نهار،  فقد قضى تفثه و تم حجه ) وقف  على عرفة  ساعة من ليل
ار هو الركن ، أما الوقوف من بعد صالة الظهر ىف مسجد منرة إىل غروب الشمس فهذا هو الواجب الذي 

آله ينبغى على كل مسلم أن حيرص عليه ما استطاع إىل ذلك سبيال جتاوبا منه مع قول النىب صلى اهللا عليه و 
،  ( بعد عامكم هذا )أو  ( خذوا عني مناسككم، فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا! )وسلم 

( صلوا كما هو كقوله ع ىف الصالة  ( خذوا عني مناسككم )ولذلك فقوله عليه السالم ىف هذا احلديث 

احلج و يف الصالة فاألصل فيه  ، فكل ما ثبت من أفعال النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم يفرأيتموني أصلي )
  الوجوب إال ما دلت القرينة على أنه ليس للوجوب وإمنا هو للّسنية .

وعلى ذلك فالوقوف بعرفة هو النسك ، أما ما قبل ذلك فهو التهئ ، و ىف اعتقادى أنه قد تغريت الوسائل 
ذا العصر من أسباب ، فال نرى النزول واألسباب اليوم وتذلل الكثري منها مبا خلق اهللا َعّز وجل للمسلمني ىف ه

ىف عرنة خباصة ، وأما أن جيتمع املسلمون لصالة الظهر والعصر مجع تقدمي ىف مسجد منرة فهذه عبادة ، وينبغى 
  أن نقتدى فيها بالنىب  صلى اهللا عليه وآله وسلم  .هذا ما عندى جوابا على هذه الفقرة . نعم 

  خطبة عرفة ؟أما الفقرة الثانية فعن  السائل :
هى تدخل ىف عموم ما ذكرت آنفا البد من اخلطبة ألا عبادة وطاعة وليس هناك ما يدل على أا  الشيخ :



  الليست من الواجبات 
  خطبة وال اثنني يا شيخ ؟  السائل :
  واحدة  الشيخ :
  قصر الصالة واجلمع بني الصالتني ىف عرفة ومزدلفة ؟ السائل :
الصالة بالنسبة للمسافرين أمر خمتلف فيه بني علماء املسلمني ، ما بني قال : أن القصر األصل يف قصر  الشيخ :

واجب  وهذا هو الذى ندين اهللا به ، ومابني قال : بأن القصر جيوز واألفضل التمام ، وإذا كان من الثابت ىف 
ه القصر يف مناسك احلج كعرفة األدلة العامة بالنسبة لكل مسافر أنه جيب عليه القصر ، فباألوىل أنه جيب علي

ومزدلفة ، واجلمع ميكن أقول ميكن وأنا أعىن ما أقول ميكن أن يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا مبناسك احلج 
ولكن ممكن لبعض الناس أال يروا ذلك خبالف القصر ، ألن األدلة السابقة الىت أشرنا إليها آنفا تلزمنا بالقصر ىف  

ن تلزمنا بالقصر يف مناسك احلج اليت ثبت أن النيب قصر فيها لقد جاء ىف صحيح كل سفر ومن باب أوىل أ
مسلم أن رجال قال لعمر بن اخلطاب رضى اللُه تعاىل َعنه لو أدركت النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم  لسألته قال 

ول اهللا عن ذلك فقال عمر : عما كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ قال قد سألت رس
، يشري إىل أن قصر الصالة فيما إذا  ( صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته )صلى اهللا عليه وآله وسلم 

من أجل هذا  (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ))ضرب املسلمون ىف األرض كان مشروطا بقوله تعاىل 
خلطاب كما ىف صحيح مسلم ما بالنا يا رسول اهللا نقصر الشرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر بن ا

( صدقة تصدق اهللا بها ، فأجاب بقوله :  (( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ))وقد أمنا ؟ فربنا يقول 

، وإذا كان الكرمي تصدق على عباده املؤمنني فكيف يستنكف أحدهم عن أن يقبل عليكم فاقبلوا صدقته )
هذا فيما لو مل يكن هناك ما يُلزم األخذ بالقصر ألنه هو األصل الذي جاء ىف حديث صدقة رب العاملني ! 

، فإذن " فرضت الصالة ركعتني ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر  "عائشة قالت رضى اللُه َعنها 
ن أن يأتى قوال خيرجنا عنه ، علينا أن نلتزم األصل الذى مل يأت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فعال فضال ع

و ما يروى أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أمت وقصر ، كما أنه أفطر وصام ىف رمضان ىف السفر ، فهذا ال 
يصح عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم  بل قد جاء ىف صحيح مسلم عن أنس رضى اللُه َعنه أن النيب صلى اهللا 

ن املدينة حىت رجع اليها ما زال يقصر  يصلى ركعتني ركعتني حىت دخل عليه وآله وسلم من ساعة خروجه م
املدينة  ، هذا هديه  صلى اهللا عليه وآله وسلم بعامة القصر ، فمن باب أوىل أن نقصر ىف عرفة ويف مزدلفة ، أما 

أدين اهللا  اجلمع فاألصل فيه أنه رخصة لكن األوىل أن نتمسك ما خشية أن يكونا من مناسك احلج . هذا ما



  به . واهللا أعلم . غريه 
حصب يوم الثالث عشر  بعد الزوال ؟ السائل :

ُ
  الفقرة الرابعة : النزول بامل

هذا  أمر اختلف السلف فيه ، منهم من قال سنة ، ومنهم من قال حلاجة ، وهذا هو الذى نطمئن إليه  الشيخ :
  .  إن شاء اهللا ، ولكل إنسان أن يفعل ما يراه صوابا . نعم

  الفقرة اخلامسة: الذهاب من طريق معني ، مثال دخوله مكة من كداء واخلروج من باب حزورة وهكذا ؟  السائل :
  املخالفة بني الطريقني من هديه عليه السالم فمن تيسر له ذلك فهو السنة ، ومن ال فال حرج . الشيخ :
  ى االثنني ؟ سؤال آخر طوافه للحج بالصغري هل جيزئ طواف واحد عل السائل :
إذا كان يريد أن حيجج صغريه لينال أجره ، فال بد من أن يعمل أعمال احلج له أيضا ، حىت يكون ثوابه   الشيخ :

  كامال ، وإال يكون ثوابه على قدر عمله .
  كأنه يقصد إن كان حمموال  ممكن هو يطوف عن نفسه وعنه ؟  السائل :
  ال ، حيتاج إىل عمل خاص . الشيخ :
  طيب . : السائل

  يقول من ذبح اهلدي قبل يوم النحر من املتمتعني والقارنني ؟ السائل :
(( أيام مىن أيام ذبح ، فال جيوز أن يذبح اهلدى إال يف هذه األيام ، أما الكفارة أو الفدو كما يقولون ،  الشيخ :

لضحايا ، ال جيوز أن ، كذلك أمر واسع أما ذبح اهلدايا فهو كذبح ا ففدية من صيام أو صدقة أونسك ))
  يذبح كل ذلك إال يف يوم من أيام العيد األربعة . نعم .

حكم التكبري املقيد بعد الصلوات ، وهل يقدمه اإلنسان على األذكار املشروعة ؟ أم يبدأ باألذكار أوال  السائل :
  ؟

دود كما هو يف السنة ، وإمنا ليس فيما نعلم للتكبري املعتاد دبر الصلوات يف أيام العيد ليس له وقت حم الشيخ :
التكبري هو من شعار هذه األيام ، بل أعتقد ان تقيدها بُدبر الصلوات أمر حادث ، مل يكن يف عهد النيب صلى 
اهللا عليه وآله وسلم لذلك يكون اجلواب البدهى أن تقدمي األذكار املعروفة دبر الصلوات هو السنة ، أما التكبري 

  م .فيجوز له ىف كل وقت .نع
ما رأيكم ىف من خيرج خالل النهار أيام التشريق خارج مىن ، ولكن يرجع للمبيت ىف  الشيخ :فضيلة  السائل :

  الليل ، فهل خيل فعله هذا بشىء من مناسك احلج ؟
الذي أعتقده أن املسلم جيب أن يتخذ ذلك األصل  الذى ذكرته أنفا وهو أن يفعل كل فعل فعله  الشيخ :



جة وإال لدفع حرج عنه ، أما أن يتخذ املناسك أو بعضها هوى له ، فيطيب له البقاء حتت الرسول إال حلا
املكيفات واملربدات ، و أطايب الطعام والشراب وحنو ذلك ، فهذا ليس من مسة احلج وال من طبيعته ، فعلينا أن 

قى هنا ليال وارا ، وإن كان البيات نلزم مىن يف هذه األيام ، وأن ال خنرج عنها إّال حلاجة ، وإال فالنظام أن نب
هو األهم ، كما يشعرنا بذلك بعض األحاديث اليت تنص أن الرسول عليه السالم خرج إىل مكة فصلى بعض 
الصلوات مث رجع وبات ىف مىن ، لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من أنه يتوسع يف قضاء النهار خارج 

  ل هذا التفريق ال نعرف له أصال يف السنة ، ولذلك فاخلري كله ىف االتباع .مىن ، أما البيات فيكون يف اللي
  إذا مرضت امرأة ومل تستطع املبيت ىف مزدلفة وكذا زوجها ملساعدا فما احلكم ؟ السائل :
، أي مل تستطع املبيت يف املزدلفة ؟ نعم ، البيات يف املزدلفة فيما أفهم من السنة هو كالوقوف يف عرفة  الشيخ :

منه ما هو واجب وهو البيات باملزدلفة ، ومنه ما هو ركن وهو صالة الفجر ىف املزدلفة ، فإذا كانت هذه املريضة 
ال تستطيع أن تبات فبحسبها أن حتتاط هي وزوجها فتصلى صالة الفجر يف املزدلفة ، فإن كان مل يتيسر هلا 

ر باملزدلفة كالبيات حكمهما واحد وهو الوجوب،  ذلك حينئذ يأتى احلكم العام من كان يرى أن صالة الفج
( من فقد يكفره بدم ، ومن كان يرى أن صالة الفجر يف املزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق 

صلى صالتنا هذه، في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه 

ديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو مل  يقف بعرفة ساعة من ليل أو ، من كان يرى العمل ذا احل )
ار ، عليه أن يتم احلج وأن يقدم هديا وأن يقضى هذا احلج  القابل وإن كان حج عدة مرات . هذا رأيي يف 

  هذه املسألة .
  كة اآلن ؟هل بشرع القصر ألهل مكة يف مىن وعرفات واملزدلفة خصوصا أن مىن اتصلت مب السائل :
سؤلنا أول ما نزلنا عن هذا السؤال ، فكان جوابنا من أتى من أهل مكة مىن يف أيام املوسم فهو جيمع  الشيخ :

ويقصر ، أما من جاء قبل ذلك فبسبب اتصال البنيان يصلى صالة املقيم ، نفرق بني املناسك وبني غري املناسك 
  وسبحانك اللهم وحبمدك .

ع املغرب والعشاء مجع تأخري مث حينما وصل املدينة وجد أنه يؤذن للعشاء، مث دخل سؤال يا شيخ مج السائل :
املسجد وصلى مع اإلمام العشاء، مث أقام الصالة فيما بعد منفردا وصلى املغرب، فهل صالته يف هذه احلالة 

  صحيحة ؟
  كيف صلى املغرب بعد العشاء وهو كان قد مجع بني الصالتني كما تقول؟.  الشيخ :
  . ...يعين سافر من منطقة وينوى مجع تأخري وحينما وصل إىل املدينة  السائل :



  ما صلى. الشيخ :
ال ما صلى، حينما وصل إىل املدينة وجد وقت العشاء مث دخل املسجد وصلى مع اإلمام العشاء مث  السائل :

ل عمله صحيحا وكذلك لو حينما فرغ من الصالة انصرف وصلى منفردا املغرب أقام الصالة وصلى املغرب فه
  فعل يف العصر والظهر ؟.

ال. ليس صحيحا ألن فيه إخالًال ظاهرا بالرتتيب ،وكان عليه حني دخل املسجد والناس يصلون العشاء  الشيخ :
أن ينوى هو وراء اإلمام الذى يصلي العشاء صالة املغرب ، مث بعد أن ينتهي من صالة املغرب وراء اإلمام وال 

أنه أدرك الصالة من أوهلا أو من وسطها فلهذا تفصيل معروف املهم بعد أن يصلى املغرب مبتدئا ا  يهمنا األن 
مراعيا ىف ذلك التوقيت املعروف ، بعد ذلك يقوم يصل¾ي العشاء لوحده ، أما الذى ذكرته أنت فهو قد صلى 

ة املغرب مث يثىن بصالة العشاء فيما العشاء قبل املغرب واملغرب بعدها ، فهذا عكس للتوقيت فعليه أن يعيد صال
إذا فعل ما ذكرته، واألصل أن يبدأ بصالة املغرب وراء اإلمام الذي يصلي صالة العشاء مث يصل¾ي بعد فراغه من 
صالة املغرب صالة العشاء ، ذلك ألن التوقيت شرط من شروط صحة الصالة هذا من جهة ومن جهة أخرى 

عن نية إمامه فإن هناك عدة أدلة تدل على عدم اإلخالل بصحة الصالة ولو  أنه ال يضر املقتدي اختالف نيته
  اختلفت النية . نعم .

فضيلة الشيخ حديث عائشة معناه أن رسول اهللا  عليه الصالة والسالم إذا سلم كان ال ميكث إال  السائل :
  مقدار ما يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ذا اجلالل واإلكرام 

  كنت أراقب صالتك لالستفادة وحتري السنة ، فرأيتكم متكثوا أكرب من هذا القدر فما جوابك ؟ 
  يف كل الصلوات ؟ الشيخ :
  ال فيما صليت معك .  السائل :
( من قال عشر مرات دبر صالة المغرب وصالة الفجر طيب ، ثبت لدي قوله عليه الصالة والسالم  الشيخ :

ريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قبل أن ال إله إال اهللا وحده ال ش

،  نسيت اآلن ميكن أربع رقاب أو ما شابه ذلك من األجر ، فأنا ألتزم هذا  يثنى رجليه  كتب له كذا و كذا )
هة ، من يف غالب األحيان ىف صالتى املغرب والفجر ، فأظل كما أنا وأقرأ هذه التهليالت العشر .هذا من ج

جهة ثانية ، بالنسبة لبقية الصلوات صح أن النىب صلى اهللا عليه وآله سلم كان ال ميكث إال مقدار ما يقول 
اللهم أنت السالم كما ذكرت ، لكن هذا ال يعين أنه ال يقول شيئا بعد ذلك ، وإمنا يعىن أنه كان يظل كما هو 

ىل أصحابه ، فقد يقرأ بقية األوراد أو قد حيدث أصحابه مبا ذا املقدار مث إما أن ينصرف إىل داره أو يلتفت إ



ينفعهم ، ففي ظين أن تساؤلك هذا يزول إشكاله فيما إذا عرفت أىن أجلس تلك اجللسة تنفيذا  هلذا احلديث 
  املرغب بالتهليالت العشر .

  إمامة الشيخ
  قراءة سورة الفاحتة وسورة الشمس


